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 Председник Спољнополитичког одбора Европског парламента Дејвид Мекалистер
изјавио је да у Србији треба побољшати изборни оквир због чега је Европски парламент
спреман да настави међустраначки дијалог који би могао помоћи у припреми реформи.

  

У интервјуу за магазин „Корд“ (ЦорД), Мекалистер је рекао да је „кључно створити
поверење у институције и једнаке услове укључујући независно медијско окружење за
све политичке актере који желе да потраже подршку грађана“.

  

Поводом бројних амандмана на извештај Европског парламента о Србији, којим ће се
пленум бавити у марту, Мекалистер је рекао да европосланици, признајући постигнути
напредак у односима Србије са ЕУ, истовремено позивају на побољшања демократије,
владавине закона, темељних права, слободе медија и борбе против корупције.

  

Он је пдосетио да, по оцени Европске комисије, Србија очито још има посла на темељним
реформама.

  

„Напредак у поглављима о владавини закона одредиће темпо приступних преговора.
Изборни оквир треба побољшати. Због тога је Еропски парламент спреман да настави

 1 / 2



Дејвид Мекалистер: У Србији треба побољшати изборни оквир и медијску ситуацију
среда, 03 март 2021 16:15

међустраначки дијалог, који би могао помоћи у припреми реформи“, навео је
Мекалистер.

  

Упитан да ли је утемељен став групе европосланика који траже формални одговор на
„говор мржње“ српских политичара усмерен против чланова ЕП, Мекалистер је рекао да
„демократски дискурс захтева поштовање одређених правила и стандарда“.

  

„То се односи на сваку политичку расправу. Поштовање је темељно за либерално и
плуралистичко друштво“, додао је он.

  

Мекалистер, чији је јучерашњи састанак са председником Скупштине Србије Ивицом
Дачићем означио крај припрема за другу фазу међупартијског дијалога у Србији, рекао
је да би тај процес требало да почне што пре, узимајући у обзир најаву превремених
парламентарних избора за април 2022.

  

Он је оценио да ће се европосланици суочити с изазовом, можда већ овог месеца, као
посредници у организацији првих званичних расправа владајуће Српске напредне
странке (СНС) и опозиционих странака које су бојкотовале изборе у јуну 2020.

  

(Бета)
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